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Decizia nr. 127 din 11.02.2016
privind somarea S.C. ANTENA 3 S.A.

cu sediul în BUCUREŞTI, Şos. Bucureşti – Ploieşti, nr. 25-27, et. 1, sector 1
CUI 15971591

Fax: 021/208 74 96
- pentru postul de televiziune ANTENA 3 – NEWS & CURRENT AFFAIRS

Fax: 021/203 02 80; 203 03 57

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 februarie 2016, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare referitor la emisiunile de ştiri difuzate
în perioada 05 – 11.10.2015, în intervalul orar 06:00 – 24:00, de 10 posturi de
televiziune (Antena 1, Kanal D, Prima TV, PRO TV, TVR 1 – posturi generaliste şi
Antena 3, B1 TV, Digi 24, Realitatea TV, România TV – posturi de ştiri). Monitorizarea a
avut ca temă analiza modului în care au fost prezentate de către radiodifuzori ştirile
despre evenimentele violente.

Postul de televiziune ANTENA 3 – NEWS & CURRENT AFFAIRS aparţine
S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.4/16.12.2003 eliberată la
10.06.2014 şi decizia de autorizare nr. 882.0 -3/24.06.2005 eliberată la 10.06.2014).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării unor secvenţe din
emisiuni, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile
art. 29 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, înainte de difuzarea unor imagini şocante, a unor
scene de violenţă sau cu impact emoţional negativ care pot impresiona în mod neplăcut
telespectatorii, aceştia vor fi avertizaţi verbal "Atenţie! Imagini care pot afecta emoţional
telespectatorii.", menţiune ce va fi şi afişată static şi lizibil; radiodifuzorii nu pot prezenta
scene de violenţă în mod repetat în cadrul aceleiaşi producţii audiovizuale.

În fapt, postul de televiziune ANTENA 3 a difuzat în perioada monitorizată ştiri
referitoare la evenimente violente, aşa cum rezultă din raportul de monitorizare:

1. Ştire despre o căruţă în care se aflau 12 oameni ce a fost spulberată pe
şosea

Ştirea a fost prezentată pentru prima oară în data de 05.10.2015 (ora 06:00) şi
reluată la ediţiile informative de la ora 07:00 şi 09:00.

Sel. 1 (rep. 00:12 - 02:09, sel. 5-6, Antena 3) Titlu: Căruţă cu 12 oameni
spulberată pe şosea, 4 morţi.

Conţinut ştire:
Nadina Câmpean: Între timp discutăm despre o căruţă în care se aflau 12 oameni şi

care a fost spulberată de o maşină în dreptul localităţii vrâncene Mărăşeşti.
Marius Ioniţă: O fată de doar 7 ani şi trei rude ale sale şi-au pierdut viaţa din cauză

că bărbatul care mâna caii a trtecut drumul fără să se asigure. Un frate mai mare de-al
fetiţei, în vârstă de 9 ani, se află în acest moment în comă, în spital.
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Nadina Câmpean: Să vedem imaginile şocante.
Voce bărbat: Băi, ne-a omorât pe toţi, băi.
Voce din off: Accidentul s-a petrecut în oraşul Mărăşeşti, atunci când căruţa în care

se aflau cinci copii şi şapte adulţi, a încercat să intre pe drumul european 85.
Voce bărbat: Era o maşină în şanţ, o fetiţă moartă aici, mai în faţă.
(Rep. 00:47 – 00:56, sel. 5-6, Antena 3) Sunt prezentate imagini neblurate cu

articole vestimentare ce par a aparţine victimelor acestui accident.
Voce bărbat: Dar căruţa, care căruţa, că e în bucăţi.
Voce bărbat: Ieri a muncit la mine femeia asta. Ieri a muncit la mine.
Voce din off: Patru oameni din căruţă şi-au pierdut viaţa în urma impactului, printre

aceştia şi o fetiţă de şapte ani.
Voce bărbat: După am văzut pe asfalt, n-am ştiut ce e, m-am dus acolo şi am văzut

o fetiţă moartă şi na…
(Rep. 01:07 – 01:09, sel. 5-6, Antena 3) Au fost prezentate imagini neblurate cu

maşina implicată în accident.
În continuare sunt prezentate imagini cu maşina avariată, care a fost implicată în

acest accident.
Reporter: O ştiţi?
Voce bărbat: Da.
Reporter: Cine e?
Voce bărbat: Nepoata mea.
Voce bărbat: A traversat o căruţă şi a luat-o o maşină, Audi ăla de acolo a luat-o în

plin.
Voce din off: Localnicii au fost primii care au încercat să acorde primul ajutor

victimelor.
Voce bărbat. Am venit eu cu încă o persoană la maşină, că am zis că a avut

explozie şi a intrat în şanţ. Şi am venit la ea să-i scoatem din maşină.
Reporter: Ce aveau în căruţă?
Voce bărbat: Au… Cred că vin de pe la rampa de gunoi, nu ştiu de unde vin, că au

îmbrăcăminte din asta… Ce-a strâns şi ei.
În continuare este prezentat punctul de vedere al cmc. Şef Viorel Gheorghe (Poliţia

Rutieră Vrancea).
Voce din off: Rudele celor care şi-au pierdut viaţa au încercat să-l găsească pe

şofer pentru a-şi face singure dreptate.
(rep. 01:45 – 01:50, sel. 5-6, Antena 3) S-au prezentat imagini cu strigătele de

durere ale oamenilor prezenţi la faţa locului.
Voce din off: Un băiat de 9 ani se află în comă la spitalul din Focşani. Tot aici au

ajuns şi celelalte victime. Pe numele şoferului, o femeie din Bacău, poliţiştii au deschis
dosar penal pentru ucidere din culpă. Acum patru zile, tot pe Drumul Naţional E85, patru
tineri şi-au pierdut viaţa după ce maşina lor a intrat sub o cisternă.

Avertizarea verbală şi scrisă “Atenţie! Imagini care pot afecta emoţional
telespectatorii.” nu a fost prezentată. Această ştire a fost difuzată de fiecare dată
fără avertizare verbală şi scrisă.

2. Ştire despre mai multe persoane care au fost accidentate la un raliu din
cauza unei maşini care a derapat

Ştirea a fost prezentată pentru prima oară în data de 05.10.2015 (ora 06:00) şi
reluată în cadrul ediţiilor informative de la orele 07:00, 08:00 şi 09:00.

Sel. 2 (rep. 43:09 - 43:53 , sel. 5-6) Titlu: Un milionar a rănit 26 de spectatori, la
un raliu

Conţinut ştire:
Marius Ioniţă: Momente de panică şi teroare la un raliu în Malta.
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Nadina Câmpean: Douăzeci şi şase de oameni au fost răniţi, printre care şi o fetiţă

de şase ani, după ce un magnat britanic şi-a scăpat de sub control bolidul.
(Rep. 43:19, sel. 5-6, Antena 3) Sunt prezentate imagini neblurate cu momentul în

care maşina a derapat, a lovit parapeţii de protecţie şi a ieşit în afara pistei, după care s-
a auzit un zgomot specific unei tamponări. Pentru 2-3 secunde s-au putut observa mai
multe persoane întinse pe jos, şi un nor de fum ce s-a ridicat ca urmare a accidentului.
După aceea, s-au auzit strigătele disperate ale oamenilor aflaţi la faţa locului.

Voce: Ambulanza! (n.n. pe ecran a fost subtitrat O ambulanţă!)
Marius Ioniţă: Cinci dintre victime, printre care şi copila de şase ani, sunt în stare

critică .
(Rep. 43:42, sel. 5-6, Antena 3) Au fost difuzate imagini neblurate cu un bărbat

bandajat la cap, şi cu urme de sânge pe pantaloni care este ţinut de alte două persoane
Nadina Câmpean: Maşina, la volanul căreia era un milionar britanic, a ajuns de pe

pistă direct într-un grup de spectatori. Şoferul a ajuns şi el la spital, cu fracturi, însă rănile
nu-i pun viaţa în pericol.

În cadrul acestei ştiri avertizarea verbală “Atenţie! Imagini care pot afecta
emoţional telespectatorii.” nu a fost prezentată, însă cea scrisă a fost afişată pe
ecran, în partea dreaptă-jos a ecranului.

3. Ştire despre trei tineri care au maltratat un câine.
Prima difuzare a acestei ştiri a avut loc în data de 07.10.2015, în cadrul emisiunii

informative de la ora 12:00 şi reluată în ediţiile informative de la orele 13:00, 14:00 şi
16:00. De asemenea, ştirea a fost difuzată şi în data de 08.10.2015, în emisiunile
informative de la orele 6:00, 7:00, 8:00, 11:00, 12:00.

Sel. 3 (rep. 18:09 - 20:04, sel. 8-6) Titlu: Agresorii câinelui maltratat, cercetaţi
penal.

Conţinut ştire:
Marius Ioniţă: Cei trei tineri din Brăila care au postat pe internet un clip video în care

chinuiau un câine sunt cercetaţi penal.
Nadina Câmpean: Aceştia au fost deja amendaţi de inspectorii sanitar-veterinari cu

câte 1500 de lei fiecare, pentru rele tratamente aplicate câinelui.
Marius Ioniţă: Animalul a fost în cele din urmă salvat şi dus la un adăpost comunitar.
Reporter: Aşa se obişnuieşte aici la voi? Staţi un pic să vorbim (neinteligibil)?
Voce bărbat: Îmi pare rău (neinteligibil).
Reporter: V-au dat amendă? V-au dat amendă? Poliţia ce v-a făcut?
Reporter: Îţi pare rău de căţelul tău?
(rep. 18:42, sel. 8-6, Antena 3) Urmează imagini blurate cu momentul în care cei trei

tineri îi taie coada câinelui cu un topor. Avertizarea verbală “Atenţie! Imagini care pot
afecta emoţional telespectatorii.” nu a fost prezentată, însă cea scrisă a apărut pe ecran.

Imaginile cu momentul în care cei trei tineri au maltratat câinele au fost difuzate de
alte patru ori în cadrul acestei ştiri (ex.: rep. 18:43, rep. 18:58, rep. 19:29, rep. 19:40, rep.
20:01). De fiecare dată imaginile au fost difuzate fără avertizarea verbală “Atenţie!
Imagini care pot afecta emoţional telespectatorii.”, însă cea scrisă a apărut pe ecran în
partea dreaptă-jos.

Voce din off: Cei trei tineri care au maltratat câinele riscă să stea trei luni în
închisoare. Deocamdată sunt cercetaţi şi au fost amendaţi de inspectorii sanitar-
veterinari.

Voce bărbat: Deţinătorii de animale au obligaţia de a avea un comportament normal
şi nu brutal faţă de animale. Vom demara o anchetă şi se va sancţiona contravenţional
conform articolului 23 cu amendă de 1000-1500 de lei.

Voce din off: Câinele a fost salvat din mâinile agresorilor şi dus într-o magazie din
curtea poliţie Dudeşti, de unde a fost preluat de cei de la Protecţia Animalelor.
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Femeie, în timp ce ţinea în braţe câinele maltratat, zona afectată fiind blurată:

Doamna doctor veterinar s-a ocupat de treaba asta.
Voce femeie: Deci veterinarul, în nici un caz proprietarul.
Voce femeie: Veterinarul, da.
Bărbat: Câinele e băgat în acea, în acel depozit de lemne, legat cu un lanţ, cu rană

deschisă, sângerând, şi prioritar, trebuia să preiau câinele pe baza unui proces verbal,
da, mai ales că sunt doi reprezentanţă DSV în interiorul postului de poliţie, să duc câinele
la cel mai apropiat cabinet veterinar, să i se acorde primul ajutor…

Voce din off: Rudele agresorilor au şi o explicaţie pentru gestul barbar.
Voce bărbat: Eu am 20, şi la toţi le tai coada.
Reporter: Şi, de ce se taie coada?
Voce bărbat: Pentru că să fie rău, dar nu trebuia să postezi, că treaba era ceva

amuzant, că n-a fost nimic.
Voce din off: Ancheta autorităţilor a demarat după ce unul dintre tineri a publicat

imaginile revoltătoare pe contul său de Facebook.
Această ştire a fost difuzată de cinci ori fără avertizarea verbală “Atenţie!

Imagini care pot afecta emoţional telespectatorii.”, în data de 08.10.2015, în cadrul
emisiunilor informative de la orele 6:00, 7:00, 8:00, 11:00, 12:00.

4. Ştire despre o poştăriţă care a fost accidentată grav de un şofer
Această ştire a avut prima difuzare în data de 08.10.2015, în ediţia informativă de la

ora 12:00, şi reluată în cadrul ediţiilor informative se la ora 13:00 şi 14:00
Sel. 4 (rep. 19:12 - 19:46 , sel. 8-12, Antena 3) Titlu: Poştăriţă pe bicicletă, grav

accidentată de un şofer neatent
Prezentatoare: O poştăriţă a fost grav accidentată în timp ce transporta

corespondenţa în comuna dâmboviţeană Vulcana-Pandele. Femeia de 43 de ani mergea
pe bicicletă, pe un drum din localitate, când o şoferiţă neatentă a lovit-o în plin.

(rep. 19:21 – 19:46, sel. 8-12, Antena 3) Au fost prezentate imagini parţial blurate
cu momentul impactului dintre maşină şi bicicletă. S-a putut observa cum într-o
intersecţie de drumuri şoferiţa a încercat să intre pe drumul pe care mergea poştăriţa, dar
nu i-a acordat prioritate acesteia şi a intrat în plin în bicicletă. În momentul impactului
imaginea cu bicicleta a fost blurată, dar s-a putut observa cum poştăriţa a căzut la
pământ în urma accidentului.

Prezentatoare: Din imagini se vede cum maşina intră în intersecţie fără ca şoferul să
se asigure, deşi venea de pe un drum fără prioritate. Mai mulţi şoferi s-au oferit să o ajute
pe femeie. Poştăriţa a fost transportată la spital şi este în stare gravă, iar cea care a
accidentat-o a re dosar penal pentru vătămare corporală şi i-a fost suspendat permisul
de conducere.

Pe ecran a fost afişată avertizarea “Atenţie! Imagini care pot afecta emoţional
telespectatorii.”, însă cea verbală, prealabilă celei scrise, nu a fost prezentată.

5. Ştire despre o femeie care şi-a omorât copilul de patru ani, după care s-a
sinucis.

Prima difuzare a acestei ştiri a avut loc în data de 09.10.2015, în cadrul emisiunii
informative Ştirile Dimineţii, de la ora 06:00. Ulterior această ştire a mai fost difuzată de
alte 18 ori în cadrul emisiunilor informative difuzate în perioada 09.10.2015 – 11.10.2015.

Sel. 5 (rep. 59:52 - 00:29, sel. 9-5) Titlu: O femeie şi-a omorât copilul de 4 ani şi
s-a sinucis

Conţinut ştire:
Marius Ioniţă: Gest şocant al unei femei din Capitală. Aceasta şi-a omorât copilul de

patru ani, apoi s-a sinucis. Nadina Câmpean: Apropiaţii spun că femeia era deprimată din
cauza certurilor cu tatăl copilului şi ar fi vrut să se răzbune în acest mod pe el.
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Marius Ioniţă: Femeia locuia cu mama ei care era acasă în momentul producerii

tragediei. Poliţiştii criminalişti nu au găsit nici un bilet de adio al femeii.
Femeie: S-au găsit două cadavre la baza blocului. În acest moment printre ipotezele

de lucru este cea a unei, este cea că mama şi-a omorât copilul, urmată de sinucidere. La
ce cunoaştem până în acest moment în casă se mai afla doar bunica copilului…

Pe parcursul acestei ştiri s-au prezentat imagini de la locul tragediei. S-au putut
observa şi imagini neblurate cu cadavrul aflat pe trotuar, acoperit de o folie termoizolantă.
Aceste imagini au fost prezentate în acest format de 9 ori, în cadrul ediţiilor informative
din data de 09.10.2015, de la orele 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 14:00, şi în data de
11.10.2015, de la orele 6:00, 7:00, 8:00 şi 9:00

În ediţia din data de 09.10.2015, de la ora 14:00, ştirea a conţinut noi imagini
neblurate de la locul tragediei, cu momentul în care cadavrul, acoperit de un cearşaf alb,
era pus pe o targă şi transportat la o maşină. (ex.: rep. 10:47 – 11:12, sel. 9-14, Antena
3). Imaginile cu cadavrul aflat pe asfalt au fost neblurate (ex.: rep. 11:10 – 11:25, sel. 9-
14, Antena 3).

Începând cu ediţia din data de de 09.10.2015 imaginile cu cadavrul aflat pe asfalt au
fost blurate (ex.: rep. 21:24 – 21:38, sel. 9-18, Antena 3), însă au fost difuzate imagini
neblurate de la locul tragediei, cu momentul în care cadavrul, acoperit de un cearşaf alb,
era pus pe o targă şi transportat la o maşină

Ştirea a fost difuzată în acest format de 7 ori, în cadrul emisiunilor informative din
data de 09.10.2015, ora 18:00, respectiv 10.10.2015, orele 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 12:00
şi 13:00.

Avertizarea verbală şi scrisă “Atenţie! Imagini care pot afecta emoţional
telespectatorii.” nu a fost prezentată în nicio ştire referitoare la acest subiect.

6. Ştire referitoare la o explozie ce a avut loc la o gară din Ankara, în
urma căreia s-au înregistrat mai multe victime.

Prima difuzare a acestei ştiri a fost în data de 10.10.2015, în cadrul emisiunii
informative de la ora 11. Ulterior ştirea a fost difuzată de alte 8 ori, în perioada 10-
11.10.2015, cu diverse titluri. (ex.: Explozie puternică în Ankara: 20 de morţi / Dublu
atentat la Ankara, aproape 100 de morţi)

Prima difuzare cu posibile abateri de la legislaţia audiovizuală a avut loc în data de
10.10.2015, în cadrul emisiunii informative de la ora 14:00.

Sel. 6 (rep. 04:59 - 05:45 , sel. 10-14) Titlu: fără titlu.
Conţinut ştire:
Prezentatoare: Cel puţin 30 de morţi şi 126 de răniţi în urma a două explozii

puternice care s-au produs la o gară din Ankara.
(rep. 05:11, sel. 10-14, Antena 3) S-au prezentat imagini neblurate cu momentul

exploziei. După explozie s-au prezentat imagini parţial blurate cu haosul care s-a creat,
printre care au existat şi imagini cu oameni care ţipau, dar şi imagini cu persoane rănite
aflate întinse pe asfalt.

Voce din off: Potrivit primelor informaţii, cel puţin una dintre cele două deflagraţii a
fost cauzată de un atacator sinucigaş. Incidentul a avut loc în timp ce, aţi văzut, sute de
persoane se adunau pentru a participa la un miting împotriva conflictului dintre Turcia şi
militanţii kurzi. Mai multe echipe de intervenţie au fost mobilizate de urgenţă la locul
incidentului, pentru a-i prelua pe răniţi.

Avertizarea verbală şi scrisă “Atenţie! Imagini care pot afecta emoţional
telespectatorii.” nu a fost prezentată.

În ediţiilor informative din data de 10.10.2015, de la orele 16:00 şi 18:00 s-a
prezentat o ştire cu un conţinut asemănător, precizându-se că numărul morţilor a ajuns la
86, iar cel al răniţilor la 200. În cadrul acestei ştiri s-au difuzat şi imagini cu explozia şi
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momentele de după explozie. Avertizarea scrisă “Atenţie! Imagini care pot afecta
emoţional telespectatorii.” a fost prezentată, dar fără cea verbală.

În cadrul ediţiilor informative din data de 11.10.2015, de la orele 6:00, 7:00, 9:00 şi
14:00 s-a prezentat o ştire cu titlul Dublu atentat la Ankara, aproape 100 de morţi, iar
imaginile dinainte şi după momentul exploziei au conţinut avertizarea verbală şi scrisă
“Atenţie! Imagini care pot afecta emoţional telespectatorii.” (ex.: rep. 38:01 - 40:45 ,
sel. 11-6)

7. Ştire referitoare la drama prin care trece o tânără care a fost torturată de
iubitul ei.

Ştirea a fost difuzată pentru prima oară în data de 10.10.2015, în cadrul
emisiunii informative News magazine, de la ora 13:00, şi reluată în cadrul
emisiunilor informative de la ora 14:00 şi 16:00.

Prima difuzare cu posibile abateri de la legislaţia audiovizuală a avut loc în data de
10.10.2015, în cadrul emisiunii informative de la ora 14:00.

Sel. 7 (rep. 06:27 - 08:20 , sel. 10-14) Titluri: Drama prin care trece tânăra
torturată de iubit; Fata a fost torturată 22 de ore de prietenul ei.

Conţinut ştire:
Prezentatoare: O femeie a fost la un pas de moarte după ce bărbatul pe care-l

iubea a torturat-o timp de 22 de ore. La o lună după ce a fost mutilată de logodnicul ei, a
suferit încă un şoc/ Şi-a pierdut tot părul, iar medicii i-au spus că doar o intervenţie
costisitoare de chirurgie estetică va putea să o facă să-şi revină, măcar fizic.

Voce din off: În urmă cu o lună femeia a fost desfigurată chiar de cel care ar fi
trebuit să o protejeze, partenerul ei de viaţă.

Femeia maltratată: Uitându-mă în oglindă mi-a duc din nou aminte toate
evenimentele şi toate lucrurile pe care le-a făcut, nu-mi vine să cred cu câtă ură a putut
s-o facă el.

(rep. 07:07, sel. 10-14, Antena 3) S-au prezentat imagini cu rănile pe care le-a avut
tânăra pe faţă şi pe corp, în urma bătăilor la care a fost supusă de către iubitul ei.

Voce din off: Cele douăzeci şi două de ore de bătăi crunte au lăsat urme greu de
şters. Medicii i-au spus că părul i-a fost smuls de pe jumătate de scalp.

Femeia maltratată: Aici sunt cele mai mari zone, aici în creştetul capului, şi aici, în
partea aceasta sunt cele mai proeminente zone în care părul a fost smuls cu tot cu folicul,
unde nu va mai creşte. Există şanse foarte mici să se mai regenereze singur dar doar în
zone extrem de mici. Va fi nevoie de un transplant de păr.

Voce din off: Bărbatul care a lovit-o e după gratii pentru lovire, sechestrare şi
ameninţare.

Reporter: Regreţi? Sincer!
Bărbat: Nu pot să vă dau nicio declaraţie acuma. Am să pregătesc o declaraţie

corectă un pic mai târziu.
Voce din off: Femeia a cerut pentru început daune morale de 100.000 de euro, la

care s-ar putea adăuga notele de plată pentru operaţiile estetice.
Femeia maltratată: E şocant, era… Nu era decizia mea. Nu am făcut-o de bunăvoie,

am făcut-o forţată de împrejurări.
Avocatul femeii maltratate: Am contactat un medic specialist de chirurgie plastică,

căruia i-am solicitat o evaluare. S-a făcut această evaluare, aşteptăm un raport complet.
Voce din off: Avocatul le cere magistraţilor să-l judece pe agresor pentru tentativă

de omor.
Avertizarea verbală şi scrisă “Atenţie! Imagini care pot afecta emoţional

telespectatorii.” nu a fost prezentată.
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O ştire cu un conţinut asemănător a fost difuzată în cadrul emisiunii informative de

la ora 16:00. De asemenea, această ştire nu a conţinut avertizarea verbală şi scrisă
“Atenţie! Imagini care pot afecta emoţional telespectatorii.”

În urma analizării raportului, membrii Consiliului au apreciat că modul în care au
fost prezentate ştirile monitorizate a fost de natură să contravină dispoziţiilor art. 29
alin. (2) din Codul audiovizualului, întrucât publicul nu a fost avertizat cu privire la
impactul emoţional al imaginilor ce urmau a fi difuzate, ori că difuzarea acestora a
depăşit cadrul unei simple informări de interes public privind un eveniment violent,
difuzarea gratuită a violenţei nefiind justificată în context.

La emiterea normelor de reglementare a conţinutului audiovizual, care trebuie
privite în ansamblul lor, atât din perspectiva publicului, cât şi cu privire la obligaţiile
stabilite în sarcina radiodifuzorilor, Consiliul a avut în vedere şi impactul psihologic şi
emoţional al unor astfel de situaţii asupra publicului, întrucât s-a apreciat că acestea sunt
de natură a produce o traumă indirectă publicului telespectator.

De asemenea, fără a nega dreptul la liberă exprimare al mass-media şi dreptul
publicului de a fi informat cu privire la realitatea cotidiană, pentru ca acesta să-şi formeze
propria opinie, Consiliul subliniază faptul că dispoziţiile legale interzic difuzarea
programelor care conţin violenţă nejustificată, aşa cum o constituie difuzarea repetată ori
excesivă a imaginilor violente aferente unei ştiri într-o emisiune informativă, difuzare care
trece peste limitele unui interes public real şi încalcă obligaţiile şi responsabilităţile pe
care le comportă exerciţiul libertăţii de exprimare.

Prezentarea gratuită şi nejustificată a violenţei, în toate formele ei, prin difuzarea
excesivă şi detaliată a unor asemenea situaţii, care uneori nu prezintă nici un interes de
natură socială, culturală, economică, ori de alt gen, duce la o degradare şi mai
accentuată a calităţii programelor informative ori de ştiri, care tind către tabloidizare şi
exploatare a suferinţei umane, prezentarea fiind de natură a desensibiliza publicul în faţa
suferinţei umane, sau de a avea un impact emoţional negativ, impresionând în mod
neplăcut telespectatorii.

Totodată, respectând libertatea şi independenţa editorială de care se bucură
radiodifuzorii, Consiliul apreciază că, raportat la dreptul la informare a publicului, aşa
cum este prevăzut în legislaţia în vigoare, emisiunile informative şi de ştiri trebuie să
abordeze cu prioritate şi cu preponderenţă informaţii de interes social, economic, cultural,
politic, ştirile privind evenimente violente fiind unele de plan secund în raport de interesul
public general.

Consiliul Naţional al Audiovizualului, în calitatea sa de garant al interesului public în
domeniul audiovizualului, obligat să asigure protecţia demnităţii umane şi protejarea
minorilor, reiterează radiodifuzorului, că oricare ar fi scopul invocat, violenţa este uneori
reprezentată în cadrul programelor de ştiri şi informaţii într-o manieră gratuită,
nejustificată de context, atingând nivele inumane şi degradante, inadmisibile, un volum
excesiv.

Pentru toate aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare a
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au
propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a radiodifuzorului a fost adoptată în
condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările
şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea
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DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV
76.4/16.12.2003 eliberată la 10.06.2014 şi decizia de autorizare nr. 882.0 -3/24.06.2005
eliberată la 10.06.2014 pentru postul ANTENA 3 – NEWS & CURRENT AFFAIRS) se
sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea
prevederilor art. 29 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului,
prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de
apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la
comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în
următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul
orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune ANTENA 3
cu somaţie publică, deoarece, înainte de difuzarea în cadrul emisiunilor informative din
perioada 05 -11 octombrie 2015 a unor ştiri cu conţinut violent, publicul nu a fost avertizat cu
privire la impactul emoţional al imaginilor ce urmau a fi prezentate, astfel cum prevede
art. 29 din Codul audiovizualului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Serviciul juridic şi reglementări
Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu


